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িবসিম�ািহর রাহমািনর রাহীম 

 

ভারত উপমহােদেশর শাসকেদর িব�ে� 
িজহাদ করা মুসলমানেদর উপর েকন 

ওয়ািজব? 
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ভ�িমকা 

স�ািনত তাওহীদবাদী ভাই ও েবােনরা! মুহতারাম শায়খ ফজলুর রহমান কািসিম 
হািফযা��াহ’র ব��মাণ “ভারত উপমহােদেশর শাসকেদর িব�ে� িজহাদ করা 
মুসলমানেদর উপর েকন ওয়ািজব?” েলখািট কতটা ��� আশা করিছ আপনারা 
নাম েদেখই অনধুাবন করেত েপেরেছন। এই �ব�িটর উদু� সং�রণ ইিতপূেব� 
জামাআত কািয়দাত�ল িজহাদ উপমহােদশ শাখার অিফিসয়াল উদু� ম�াগািজন 
“নাওয়ােয় গাযওয়ােয় িহ�” এর গত জানুয়াির ২০২১ ইংেরিজ সংখ�ায় “বারের 

সািগর েক �কমারানু েক েখলাফ মুসলমানু পার লড়না িকউ ওয়ািজব হায়?” ( �

وں وا� � ي�ر � �را�ں � �ف �� ��ں � �ي �
خ
  িশেরানােম   (صغ

�কািশত হেয়িছল।  

অতীব ���পূণ� এই িরসালাহ’র বাংলা মূল সং�রণিট েলখক আমােদর কােছ 
ে�রণ কেরেছন, যা এখন পুি�কা আকাের আপনােদর স�ুেখ িবদ�মান।  

উপমহােদেশ তাওিহদবাদী মুসিলমেদর সােথ সােথ িহ��ুবাদী মুশিরকেদর েয 
অেমাঘ সংঘােতর ে��াপট ধীের ধীের গেড় উঠেছ তার বা�বতা অনুধাবেনর 
জন�, উপমহােদেশ ইসলামী শাসন িফিরেয় আনা স�েক� সেচতনতা বৃি�র জন� 
এই িরসালাহিট  ইনশাআ�াহ উপকারী হেব।  

স�ািনত পাঠকেদর কােছ িনেবদন হল- েলখািট গভীরভােব বারবার পড়েবন, 
এবং িনেজর করণীয় স�েক� সেচতন হেবন ইনশা আ�াহ। আ�াহ এই রচনািট 
কবুল ও মাকবুল ক�ন! এর ফােয়দা ব�াপক ক�ন! আমীন। 
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 ا�حمد � وكفى وسالم ع�� عباده الذين اصطفى، أما �عد

মুসিলম িব� ও মুসলমানেদর অিধকাংশ কেফলার বত�মান হালাত েদখেল এমন 
মেন হয় েয, মুসলমানরা তােদর জন� এ কথা েমেন িনেয়েছ এবং িনেজেদর 
ভােগ�র িবষেয় এ িস�াে� েপৗঁেছ েগেছ েয, তারা ভিবষ�েত কখেনা দুিনয়া ও 
দুিনয়াবাসীেক পিরচালনার দািয়� িনেজেদর হােত েনেব না, েয দািয়� পৃিথবীর 
সূচনাল� েথেক তােদর উপর িছল এবং তােদর হােতই িছল। 

তােদর পিরি�িত েদখেল এমন মেন হয় েয, তারা তােদর সকল দায় দািয়� েসসব 
েলাকেদর হােত েছেড় িদেয়েছ, যারা তােদর একমা� মা’বূদ আ�াহ তাআলার 
দুশমন। মুসলমানেদর �ােণর চাইেতও ি�য় স�া রাসূলু�াহ সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর যারা দুশমন, সকল মুসলমােনর দুশমন, েখাদ তােদর জান মােলর 
যারা দুশমন এবং যারা পুেরা সৃি�জগেতর দুশমন তােদর হােত দায়দািয়� ন�া� 
কের িদেয়েছ। মুসলমানরা তােদর িয�াদারী হােত েনয়ার সাহস এেকবােরই 
হািরেয় েফেলেছ। িনেজেদর একমা� মাবূেদর একক স�ার সমথ�ন করা ও তা 
�মািণত করার িহ�ত তারা হািরেয় ফেলেছ। িনেজেদর শাসনব�ব�া পিরচালনার 
িহ�ত তারা হািরেয় েফেলেছ। িনেজেদর জীবনধারা ৈতির করার িহ�ত তারা 
হািরেয় েফেলেছ। িনেজর ব�ি�গত, পািরবািরক, সামািজক চালচলন, িদন রােতর 
সকল কাজ-কম� ও কথা-বাত�ার ে�ে�ও তারা িনেজেদর িয�াদাির িনেজেদর 
হােত েনয়ার িহ�ত হািরেয় েফেলেছ। 

অব�া এমন পয�ােয় উপনীত হেয়েছ েয, ‘একমা� মাবূদ আ�াহ তাআলা, তাঁর 
েকান শিরক েনই’ মুসলমানেদর এ আকীদা লালন করেত হেল েকান রামিজ 
(েকান িহ�)ু েথেক বা েকান িম�ার (েকান ই�দী-ি��ান-নাি�ক) েথেক তা 
অনুেমাদন কিরেয় িনেত হেব! মুসলমানরা তােদর েদশ ও তােদর আদালত েকান 
আইেন পিরচালনা করেব, তা ক�রআন-হাদীস ও ইসলামী িফকহেক িজে�স না 
কের অমুসিলম েনতােদরেক িজে�স করেত হেব এবং তােদর কাছ েথেক তা 
িশখেত হেব!! মুসলমানরা তােদর ব�ি�গত ও পািরবািরক জীবেন েকান প�িতেত 
জীবন যাপন করেব? তা আ�াহর েকান দুশমনেক িজে�স করেত হেব!!! েকান 
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মুসলমান যিদ তার �ীেক িতন তালাক িদেয় তােক আজীবেনর জন� িনেজর উপর 
হারাম কের েফেল, তখন েস হারাম �ীর সে� বািক জীবন কাটােত হেব? না িক 
কাটােনা যােব না? এ ফাতওয়াও েকান িহ� ু েথেক িনেত হেব!!! েকান মুসিলম 
যুবক েকান মুসিলম যুবিতর সে� িমলন করেত চাইেল তােদর িববাহ হওয়া জ�রী 
িক জ�রী নয়? তাও েকান ি��ানেক িজে�স করেত হেব, অথবা এ ফাতওয়া 
এমন এক ব�ি�র কাছ েথেক িনেত হেব, েয এ িব�জগেতর জন� েকান 
সৃি�কত�ােকও �ীকার কের না, এবং এ পৃিথবী �ংস হেয় যাওয়ার পর আবার 
একিট জীবন হেব েস কথােকও েস �ীকার কের না!!! 

চলমান পৃিথবীেত এ িবষয়িট েকান কা�িনক ও সে�হযু� িবষয় নয়, এমিনভােব 
এিট েকান িনরাশ ব�ি�র অপলাপ বা িনঃ� ব�ি�র দঃু��ও নয়; বরং তা এখন 
�িতিদেনর বা�বতা এবং সকাল স�ার দৃশ�। তেব আমােদর অনুভ�িতশি� ও 
উপেদশ �হেণর জন� উপযু� দিৃ�শি� এতটাই ব�বধানপূণ� েয, এসব পিরি�িত 
েদেখ কােরা েতা ঘুম পয�� হারাম হেয় েগেছ, সব িকছু িবষাদ হেয় েগেছ এবং দীঘ� 
িদন েথেক ি�র জীবন হাতছাড়া হেয় তারা অি�র জীবন যাপন কের চেলেছন। 
অি�র পায়চারী কের চেলেছন। অপর িদেক কােরা কােরা িনি��, পিরত�� ও 
�শাি�র জীবন এতটাই রেস টইট�ুর েয, সকাল স�ার আন� িবেনাদন, রাত 
িদেনর িবলাস বসন ভ�ষণ, �িত মুহূেত�র সাজ স�ার মােঝ িব� ুবরাবরও েছদ 
পেড়িন। তােদর ছ�ময় জীবেনর েকাথাও ছে�র পতন ঘেটিন। আর আকাশ 
যিমনসম পাথ�েক�র এ উভয় �েরর মােঝ আমােদর মত মানুষেদর এত এত �র 
রেয়েছ যা �েন েশষ করা যােব না। 

পিরি�িত এতদরূ পয�� গিড়েয়েছ েয, অকাট� সু�� ফরয িবধান�েলােক 
ধারণািনভ�র সে�হযু� িবষয়সমূেহর তািলকাভ�� করা হে�। �িতিদেনর পালনীয় 
অন�ীকায� শরয়ী িবধান�েলােক অনথ�ক বলা হে�, সকাল স�ার ফরয ওয়ািজব 
আমল�েলােক ফলাফলশূণ� আমল বলা হে�। ক�রআন, হাদীস ও িফকেহ 
ইসলামীর উ��িত�েলার ইলমী পয�ােলানা না কের, উ��িত েদয়ােক অ�তা ও 
অগভীরতা িহসােব �চার করা হে�। ইলমী পয�ােলাচনােক েবয়াদিব ও 
বদআখালািকর িশেরানাম িদেয় বদনাম রটােনা হে�। 
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এসকল পিরি�িত েথেক �ভািবত হেয় এবং হালাত েথেক িভতস�� হেয় েলখক 
ও িচ�াশীল ব�ি�বগ� চলমান পিরি�িতর িকছু িকছু িবষয় িনেয় িলখেত ও বলেত 
খুবই ি�ধা�� হেয় পেড়েছন। তারা দিলল �মােণর আেলােক িনেজেদর িচ�া 
েচতনােক তত�ণ পয�� উপ�াপন করেত সহস পান না, যত�ণ পয�� তাঁেদর 
দিললিনভ�র েস িচ�া েচতনা সমােজর �থাগত ধ�ানধারণার অনুক�েল না হয়। 

িক� পরকােলর জবাবিদহীতা এমন একিট িবষয় যা েথেক েকউ বাঁচেত পারেব না। 
ধনী গিরব, �মতাবান ও িনরীহ সবাই েয আ�াহ রা�ুল আলামীেনর সামেন 
হািজর হেত হেব, তা একিট অকাট� িবষয়। আর �েত�ক ব�ি� িনেজর িয�াদাির 
স�েক� জবাব িদেত হেব, তা একিট অন�ীকায� বা�বতা। 

তাই আমরা বলব- 

উপমহােদশ অথ�াৎ বত�মােনর পািক�ান, বাংলােদশ ও ভারত ইিতহােসর িবচাের 
আমােদর েদশ? না িক আমােদর দুশমনেদর েদশ? না িক এ�েলা শ�-িম�, 
েদা�-দুশমন সবার েদশ? আিম যখন এ ��িট করিছ তখন আমার এ কথা �� 
কের জানা আেছ েয, চলমান সমেয় এিট এমন একিট �� েয �ে�র ��কারী 
েদা� দুশমন সবার দৃি�েত অিভযু� ও েদাষী। বরং আেরক ধাপ এিগেয় যিদ বলা 
হয়, বত�মান পৃিথবীেত এ ধরেনর �� একিট অত�া�য� িবষয় এবং চলমান 
পৃিথবীর �ত�াখ�াত িবষয়�েলার একিট, তাহেল তা অত��ি� হেব না। 

আমরা েয সমেয় ‘আমােদর’ বেল আমরা মুসলামন এবং ‘দুশমন’ বেল অমুসিলম 
স�দায়�েলােক উে�শ� করিছ, েস সমেয় পৃিথবীেত মানব স�দায়�েলার মােঝ 
এমন পাথ�ক� করা এবং মানবেগা�ীেক এভােব ভাগ করা ৈবধ নয় (?) এবং এ 
ধরেনর িবভাজেনর অনুমিত েনই। 

িক�, েয জগত  ��ার সােথ আমােদর স�ক�, েয রাসূেল আরাবীর সােথ 
আমােদর পিরচয় এবং েয পূব�সূির সালােফ সােলহীেনর আমরা উ�রসূির েস 
জগত��ার আেদশ, েস রাসূেল আরাবী সা�া�া� আলাইিহ ওয়াসা�ােম 
িদকিনেদ�শনা এবং েসই সালােফ সােলহীেনর ইিতহাস েথেক আমরা এ িশ�া পাই 
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েয, সত� ও হক কথা আমরা না বেল থাকেত পারব না। আমােদর রেবর প� 
েথেক আমরা এ অনুমিত পাব না। এটা আমােদর ি�য় রাসূল সা�া�া� আলাইিহ 
ওয়াসা�ােমর �িত অব�া �দশ�ন এবং পূব�সূিরগেণর আমানেতর েখয়ানত হেব। 
অতএব সত� ও হক কথােতা আমরা বলবই। শরয়ী িয�াদারী েথেক আমরা েস 
কথা�েলা বলব। ক�রআন, সু�াহ ও িফকেহ ইসলামীর আেলােক বলব। আ�াহ 
তাওফীক দান ক�ন! আ�াহ সাহায� ক�ন!! 

ইিতহাস বেল, উপমহােদশ অথ�াৎ পািক�ান, বাংলােদশ ও ভারেতর ভ�খ��েলা 
মুসিলম শাসক ও ইসলামী আইন কানূেনর অধীেন একিট দীঘ� সময় অিতবািহত 
কেরেছ। যখন  ক�রআন, হাদীস ও িফকেহ ইসলামীর িস�া� অনুযায়ী এ 
ভ�খ��েলা দা�ল ইসলাম িছল। যিদও আমরা এ বা�বতােক অ�ীকার কির না 
েয, এ ভারত উপমহােদেশর ঐিতহািসক পব��েলা পর�ের অেনক ব�বধানপূণ�; 
বরং আপিন বলেত পােরন, পব��েলা অেনক েপচঁােনাও। আপিন যিদ বেলন েয, 
ভারত উপমহােদেশর ইিতহােসর �িতিট শতা�ীই তার আেগর ও পেরর শতা�ী 
েথেক িভ� রকেমর, তাহেল এ দািব আপিন করেত পারেবন। এ দািব অবা�ব 
হেব না। িবেশষভােব এর েভৗগিলক সীমােরখা িবিভ� রকম হেত েথেকেছ এবং 
মুসিলম শাসকেদর ঈমান আকীদার হালাতও িবিভ� রকেমর িছল। তােদর মেধ� 
েকউ েকউ এমনও িছল যােদরেক শরীয়েতর দৃি�েত মুসলমান বলাও মুশিকল। 
আর েকউ িছল এমন, যােদরেক মুসলমান বলা েগেলও না তারা সহীহ আকীদা 
িব�ােসর অিধকারী িছল, আর না তারা সহীহ আকীদার সে� পিরিচত িছল। এসব 
কারেণ ইিতহােসর �িতিট পেব�র সুিনিদ�� হালাত িহসােব এর মূল�ায়ন একট� 
কিঠন। 

তেব ইিতহােসর েয অংেশর িবষেয় কােরা েকান ি�মত েনই এবং েয অংেশর উপর 
অ��তার েকান পদ�া েনই, তার শরয়ী মূল�ায়ন আমােদর সামেন এেস েগেল 
আমােদর বত�মােন চলমান িবষয়�েলা সমাধান করার ে�ে� ইনশাআ�াহ অেনক 
সুিবধা হেব। এমিনভােব েযসব িবষেয় অ��তার কারেণ আমরা িস�া�মূলক 
িকছ ু বলেত সাহস পাই না, েস�েলাও �� হেয় সামেন চেল আসেব 
ইনশাআ�াহ। 
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ভারত উপমহােদেশর ইিতহােস েযসকল মুসিলম শাসক ইসলামী আইন ও শরয়ী 
িবধান অনুযায়ী েদশ শাসন করার েচ�া কেরেছন এবং ক�রআন ও সু�ােহর িবধান 
বা�বায়ন করার ে�ে� িকছুটা অংশ িনেয়েছন তাঁেদর নাম এই- 

* নািস��ীন মাহমূদ ৬৬৪ িহজরী 

* িগয়াস উ�ীন বলবান ৬৮৬ িহজরী  

* আলাউ�ীন িখলজী ৭১৬ িহজরী 

* শামসু�ীন আলতামাশ ৭৩৩ িহজরী 

* মুহা�াদ ত�গলুক ৭৫২ 

* িফেরাজ শাহ ৭৯৯ িহজরী  

* েসকা�ার ইবেন বাহলুল লূধী ৯২৩ িহজরী 

* েশর শাহ সূরী ৯৫২ িহজরী 

* শাহজাহান ৈতমুরী ১০৬৮ িহজরী 

* আওর�েজব আলমগীর ১১১৮ িহজরী 

উে�িখত শাসকবগ� ছাড়া আেরা িকছু শাসক ও আমীর উমারা এমন অতীত হেয় 
েগেছন, যারা িহ�ু�ােনর িবিভ� অংেশ ইসলামী �ক�মত �িত�া করার েচ�া 
কেরেছন এবং একটা পয�ায় পয�� তারা সফলও হেয়েছন। এ ধারাবািহকতার 
সব�েশষ ব�ি� িযিন িছেলন িতিন হে�ন মুগল স�ােজ�র েশষ বাদশা বাহাদুর শাহ 
যাফর, যার পের ইসলামী �ক�মত নােমমা� যতট�ক� িছল তাও িবলু� হেয় েগেছ। 
এ পয�ােয় এেস িহ�ু�ানেক দা�ল হরব েঘাষণা েদয়ার ে�ে� শাহ আ�ুল আযীয 
মুহাি�স েদহলভী রিহমা��াহ এর েয ঐিতহািসক ফাতওয়া রেয়েছ, তার িকছ ু
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ে��াপটও আমােদর আেলাচনায় এেস েগেল ভােলা হেব এবং আেলাচ� িবষয়িট 
বুঝেত সহজ হেব ইনশাআ�াহ। 

আমরা েস ে��াপট িব�ািরত আেলাচনা করেত যাব না; বরং তার েস অংশিট 
আেলাচনায় আনব েয অংেশর সােথ আমােদর এ আেলাচনার স�ক� রেয়েছ এবং 
েয অংশিট �� করার �ারা আমােদর আেলাচ� িবষয়িটর সমাধােন েপৗঁছেত েকান 
�কার ি�ধা থাকেব না ইনশাআ�াহ। এমিনভােব ে��াপেটর েয অংশিট সামেন 
আসার �ারা িবষয়িটর চ�ড়া� িস�াে� েপৗঁছেত অন� অংশ�েলা েদখার �েয়াজ 
হেব না, েস অংশ িনেয় আেলাচনা করব ইনশাআ�াহ। 

িহ�ু�ােন (উপমহােদশ) যত িদন পয�� মুসিলম শাসকেদর অধীেন ইসলামী 
শরীয়েতর �েয়াগ ও বা�বায়ন িছল, তত িদন পয�� এ ভ�খ�েক দা�ল হারব 
েঘাষণা েদয়ার েকান �েয়াজন িছল না; বরং তখন এ ভ�খ�েক দা�ল হারব বলা 
জােয়যও িছল না। িক� যখন অব�ার পিরবত�ন হেয়েছ এবং রাজ� ও শাসন 
মুসিলম শাসকেদর হাত েথেক অমুসিলমেদর হােত চেল েগেছ, তখন এ 
উপমহােদেশর আসল অব�া অথ�াৎ এ ভ�খে�র শরয়ী অব�ান �� কের েদয়া 
জ�রী িছল। িবেশষত যখন ১৭৫৭ ি��াে� নবাব িসরাজ উদেদৗলা এবং ১৭৯৯ 
ি��াে� ফেতহ আিল িটপু ইংেরজেদর হােত শহীদ হেয় েগেছন এবং মুসিলম 
বািহনী পরািজত হেয় েগেছ। তখন মুসলমানেদর কােছ এমন েকান �িতেরাধ শি� 
অবিশ� থােকিন, েয শি� িদেয় ইংেরজেদর েমাকােবলা করা যায়, অথবা এমন 
েকান শি� িছল না, েয শি� িদেয় িনেজেদর শািসত ভ�খে�র মেধ� ইসলামী 
আইন ও শরয়ী িবধান �েয়াগ করা যায়। 

িদি�েত মুগল স�ােজ�র িনভ� িনভ� বািতিট তখেনা এেকবাের িনেভ যায়িন। মুগল 
স�াজ� তখন শাহ আলম সানীর হােত িছল। বা�ব কথা হে�, শাহ আলেমর 
হােত তখন িদি� লালেক�ার �ধমুা� দালান�েলা িছল এবং শাহী আরাম আেয়শ 
ও সাজস�ার উপকরণ�েলা িছল। মুসলমানেদর শাসক িহসােব তার হােত িকছুই 
িছল না। িহ�ু�ােনর উপর না েক�ীয় �ক�মেতর েকান িনয়�ণ িছল , আর না 
আ�িলক শাসকেদর েকান িনয়�ণ িছল। ইংেরজ ও অন�ান� অমুসিলম শি��েলা 
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এসকল হালাতেক যথাযথভােব আঁচ কের িনেয়িছল এবং শতভাগ �াধীনতার 
সােথ রােজ�র েক�ীয় �িত�ান�েলা িনেজেদর হােত িনেয় েফেলেছ। আইন 
�ণয়ন �িত�ান ও আইন �েয়াগ �িত�ান�েলার উপর িনেজেদর কত��� 
�িতি�ত কের েফেলেছ। আর সামিরক শি��েলােতা আেগ েথেকই তােদর হােত 
িছল। েমাটকথা িহ�ু�ােনর এমন অব�া িছল, েয অব�ায় েকান িয�াদার আেলম 
এবং উ�েতর েকান রাহবার �ি�র সােথ েবঁেচ থাকেত পােরন না। িনেজর উপর 
অিপ�ত শরয়ী িয�াদারী আদায় না কের এবং িনেজর ফরয দািয়� আদায় না কের 
�ি�র িন�াস েফলেত পােরন না। 

িসরাজুল িহ� শাহ আ�ুল আযীয মুহাি�স েদহলভী রিহমা��াহ িহ�ু�ান দা�ল 
হারব হওয়ার ফাতওয়া িদেলন এবং একজন রাহবার িহসােব উ�তেক এ বাত�া 
েপৗঁেছ িদেলন েয, এখন েথেক েতামােদর িয�াদারীেত এমন িকছু ফরয দািয়� 
অ�ভ��� হেয়েছ, েযসব িয�াদারী একিট দা�ল ইসলােমর অিধবাসী িহসােব 
েতামােদর উপর আেগ িছল না। 

েযসকল ে��াপেটর িভি�েত এবং েযসকল কারেণ এ ফাতওয়া সমেয়র অিনবায� 
ফরয দািয়� িছল েস কারণ�েলা হে� এই- 

১. িহ�ু�ােন ইসলামী শরীয়েতর আইিন অব�ান িবলু� হেয় িগেয়িছল। 

২. িহ�ু�ােনর �ধান শাসক মুসলমান হওয়া সে�ও ইসলামী আইন �েয়াগ 
করেত স�ম িছেলন না। 

৩. আইেনর �িত�ান�েলা, আদালত ও আইন �ণয়ন এেসে�লীর উপর 
ক�রআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়েতর িনয়�ণ চলত না। 

৪. আইেনর সকল �িত�ান, আদালতসমূহ ও আইন �ণয়ন এেসে�লী�েলা 
অমুসিলম শি�র মতামত ও িস�াে�র অধীেন এবং তােদর মিজ�র অধীেন িছল। 
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৫. মুসিলমরা তােদর ইবাদাত, েলনেদন ও ইসলামী চালচলেনর ততট�ক�ই করেত 
পারত, যতট�ক� তারা অৈনসলািমক আইন ও অমুসিলম শাসকেদর প� েথেক 
করার অনুমিত েপত। 

৬. েসই শাসন ব�ব�া তােদর খরেচ মাদরাসা চালাত। িক� মাদরাসায় েযসব 
মাসআলা পড়ােনা হত েসসব মাসআলা সমােজ বা�বায়ন করেত িদত না। 

৭. েস শাসন ব�ব�ার কণ�ধাররা মাদরাসার �ধান িহসােবও দািয়� পলন করত, 
িক� ক�রআন ও হাদীেসর িবিধ িবধানেক তারা অ�র েথেক ঘৃণা করত। 

িহ�ু�ােনর এ হালাত�েলা এমন যার বা�বতােক শ�-িম� েকউ অ�ীকার 
করেত পারেব না, আর না এ�েলােক অ�ীকার করার কথা তােদর মেন কখেনা 
উঁিক েদয়। েকননা এ হালাত�েলা এমন সু� তার ও পাইপ লাইেনর মাধ�েম এ 
সমাজেক িঘের িনেয়িছল েয, অিধকাংশ মুসলমােনর খবরও িছল না, েকাথাকার 
পািন েকাথায় গিড়েয় যাে�। 

িক� �ীেনর সেচতন দািয়�শীলগেণর েচাখ এমনভােব েখালা থােক েয, তােদর 
সামেন িদেয় শরীয়ত িবেরাধী েকান পিরি�িত এবং শরীয়ত পিরপ�ী েকান পব� 
তাঁেদর েচাখেক ফাঁিক িদেয় েযেত পাের না। শাহ আ�ুল আযীয মুহাি�স েদহলভী 
রিহমা��াহ এ ভারত উপমহােদশেক দা�ল হারব বেল ফাতওয়া িদেলন এবং 
আ�াহর বা�ােদর এমন একিট কােফলা দাঁিড়েয় েগল যারা এ ফাতওয়ার 
আেলােক যা যা করার িছল তা তা করার জন� ��ত িছল। 

এ ফাতওয়ার ে��াপট এবং েযসকল কারেণর িভি�েত এ ফাতওয়া েদয়া 
হেয়িছল েসসব কারণ এখেনা �ব� েসভােবই বহাল রেয়েছ যা এ ফাতওয়া েদয়ার 
সময় িছল। 

এ ফাতওয়ার �ায় েসায়া দুইশত বছর পেরর সময় আমরা এখন পার করিছ। এ 
সময় পার করেত িগেয় আমরা এখন েদখব, েযসব ে��াপট এবং েযসব কারণেক 
সামেন েরেখ দুইশত েসায়া দুইশত বছর আেগ ভারত উপমহােদশেক দা�ল হারব 
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েঘাষণা করা হেয়িছল, েসসব কারণ ও েসসকল পিরি�িত ধারাবািহকভােব আেজা 
পয�� িবরাজ কের আসেছ? না িক নয়? 

এ িবষয়িট েকউ অ�ীকার করেত পারেব না েয, িবগত দুই শত বছর যাবত 
পিরি�িতর পিরবত�ন ঘটেত েথেকেছ। আর এিট একিট অস�ব িবষয় েয, এত দীঘ� 
কাল যাবত েকান �কার পটপিরবত�ন ছাড়াই দুিনয়া চলেব। এটা হেত পাের না। 
িক� আমরা েয িদকিট িনেয় আেলাচনা করিছ তা হে� শরয়ী দৃি�েকাণ েথেক। 
আমরা বলেত চাি�, শরীয়েতর মাপকািঠেত যিদ িবচার করা হয়, তাহেল েযেকান 
�ানী ব�ি� এক কথা �ীকার করেত বাধ� হেব েয, দুইশত বছর আেগর অব�া 
এবং দুইশত বছর পেরর অব�ার মােঝ েকান �কার পাথ�ক� হয়িন, েকান ব�বধান 
আেসিন। 

একট� িচ�া কের েদখুন- 

১. ভারত, পািক�ান ও বাংলােদেশর আইন�ণয়ন এেসে�লী, আদালতসমূহ 
এমিনভােব েকান আইনী �িত�ােনর উপর ক�রআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়েতর 
েকান �কার িনয়�ণ েনই, েকান �কার �ধান� েনই, েকান হাত েনই। 

২. উপমহােদেশর এ িতনিট েদেশই �িতিট আইন ও �িতিট কাননু েসসব েদেশর 
শাসকবেগ�র মতামত ও িস�াে�র উপর িভি� কের হয়, েস শাসক মুসিলম েহাক 
বা অমুসিলম েহাক। 

৩. বরং বৃিটশ এ েদশেক েয আইেনর উপর পিরচািলত কের একিট দা�ল 
ইসলামেক দা�ল হারব বািনেয় েছেড়িছল, েসই বৃিটশ আইন কানুন আজও এ 
উপমহােদেশর েদশ�েলােত আইন �ণয়নকারী িহসােব পূণ� শি� ও সামথ�� এবং 
পিরপূণ� সেতজতার সােথ কায�করী ও বহাল রেয়েছ। 

৪. এ েদশ�েলার উপর এমনসব শাসকেদর আিধপত� রেয়েছ, যারা পরকােল 
মুি�র জন� �ধুমা� একিট ধম� অথ�াৎ ইসলােমর অনুসরণেক জ�রী মেন কের না। 
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৫. উপমহােদেশর এ েদশ�েলােত েযসব শাসক রেয়েছ তােদর আকীদা িব�াস 
হে�, মুসলমানরা তােদর ইসলামী আইন কানুন অনুযায়ী চলেত হেল, শাসকেদর 
বানােনা আইন কানুেনর কাছ েথেক অনুমিত িনেত হেব। অমুসিলমেদর বানােনা 
আইন েথেক অনমুিত িনেত হেব। আ�াহ ও আ�াহর রাসূেলর দুশমনেদর বানােনা 
আইন কাননু েথেক অনুমিত িনেত হেব। 

৬. এ শাসকেদর আকীদা িব�াস হে�, ইসলােমর উ��িত িদেয়, ক�রআন ও 
হাদীেসর উ��িত িদেয় েকান আইন কানূন বানােনা এবং তা �েয়াগ করা অপরাধ 
এবং তা শাি�েযাগ� অপরাধ। 

এসব িবষেয় ভারত, পািক�ান, বাংলােদশ অথ�াৎ সােবক িহ�ু�ান (উপমহােদশ) 
এর িতনিট েদেশরই অব�া বরাবর। এর মােঝ পাথ�ক� যতট�ক� আেছ, তাও আমরা 
বলব। এরকমভােব শাহ আ�ুল আযীয মুহাি�স েদহলভী রিহমা��াহ েয সমেয় এ 
উপমহােদশেক দা�ল হারব িহসােব েঘাষণা িদেয়েছন েস সমেয়র অব�া এবং 
বত�মােনর অব�াও বরাবর। এ দেুয়র মােঝ যতট�ক� পাথ�ক� আেছ তাও আমরা 
বলব ইনশাআ�াহ। 

এ পয�ােয় এেস একিট কথা মেন রাখা দরকার েয, দা�ল হারব িহসােব িহ�ু�ান 
িতনিট পব� অিত�ম কেরেছ। একিট পব�েতা হে�, যখন ফাতওয়ািট েদয়া হেয়েছ। 
তখন শাসক িছল মুসলমান, িক� আিধপত� িছল অমুসিলমেদর। আদালত ও 
আইেনর �িত�ান�েলা অমুসিলমেদর িনয়�েণ এবং অৈনসলািমক আইেনর 
অধীেন চলত। এ পব�িট হে� ১৮০০ ি��া� েথেক ১৮৫৭ ি��া� পয��। 
ি�তীয় পব� হে�, যখন শাসক অমুসিলম িছল। এ পব�িট িছল ১৮৫৭ ি��া� 
েথেক ১৯৪৭ ি��া� পয�� সময়কাল। ত�তীয় পব� হে�, যখন িকছু অংেশর 
শাসক মুসিলম আর িকছ ুঅংেশর শাসক অমুসিলম, িক� �েত�ক অংেশর উপরই 
আিধপত� অমুসিলমেদর। আদালত ও আইেনর �িত�ান�েলা অমুসিলম ও 
অৈনসলািমক আইেনর অধীেন আেছ। এ পব�িট ১৯৪৭ ি��া� েথেক এখেনা 
পয�� চলেছ। 

এ িতনিট পেব�র পর�ের েয পাথ�ক��েলা রেয়েছ তার িকি�ত িবে�ষণ িন��প- 
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�থম ও ি�তীয় পেব� এ ভ�খে�র নাম িছল িহ�ু�ান। এখন এ ভ�খ� আলাদা 
আলাদা িতনিট নােম পিরিচত: ভারত, পািক�ান ও বাংলােদশ। 

�থম পেব� এ ভ�খে�র শাসক িছল মুসলমান, েদশ নােমমা� মুসলমানেদর হােত 
িছল। িক� সরকারী সকল �িত�ােনর উপর অমুসিলমেদর আিধপত� িছল। ি�তীয় 
পেব� শাসক অমুসিলম িছল। আদালত ও আইেনর �িত�ান�েলা তােদরই হােত 
িছল। আর ত�তীয় পেব� িকছ ুঅংেশর শাসকরা িনেজেদরেক অমুসিলম মেন কের, 
আর িকছ ু অংেশর শাসকরা িনেজেদরেক মুসলমান মেন কের। তেব সবার 
আদালত এবং আইেনর �িত�ান�েলা অমুসিলমেদর ত�াবধােন অৈনসলািমক 
আইেনর অধীেন চেল। �েত�ক অংেশর শাসকবগ�, চাই তারা িনেজেদরেক মুসিলম 
মেন ক�ক বা অমুসিলম মেন ক�ক, �েত�েক এ আকীদা িব�াস লালন কের েয, 
আদালত ও আইেনর �িত�ান�েলােত ক�রআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়ােতর 
�েবশ চলমান সমেয়র সবচাইেত বড় অপরাধ। 

�থম ও ি�তীয় পেব� অিধকাংশ মুসলমান এবং উ�েতর রাহবারগণ অমুসিলমেদর 
আিধপত� এবং অৈনসলািমক আইেনর অধীন�তার উপর অস�� িছল। িক� 
ত�তীয় পেব� অিধকাংশ মুসলমান অমুসিলমেদর আিধপত� এবং অৈনসলািমক 
আইেনর অধীনতােক স��িচে� েমেন িনেয়েছ, অথবা তার িবষেয় িনিল��ভােব 
চ�পচাপ আেছ। 

�থম ও ি�তীয় পেব� অিধকাংশ মুসলমান এসকল পিরি�িত েথেক েবর হওয়া এবং 
িনেজেদরেক মু� করার িবষয়িটেক একিট শরয়ী িয�াদারী মেন করত। এখন 
অিধকাংশ মুসলমান মেন কের, অৈনসলািমক শাসন এবং অৈনসলািমক আইন 
আদালেতর অধীেন জীবন যাপন করাও জীবন যাপেনর একিট প�িত হেত পাের। 
তেব এেদর মধ� েথেক েকউ মেন কের, এ পিরি�িত েথেক উ�রেণর েকান পথ 
েনই। আর েকউ মেন কের, এ পিরি�িত েথেক মুি�র েকান �েয়াজন েনই। েযসব 
মানুষ এসব পিরি�িত েথেক েবর হেয় আসার �েয়াজন অনুভব কের এবং মু� 
হওয়ােক স�ব মেন কের েচ�াও কের যাে�, তােদর কথাও আেলাচনায় আসা 
দরকার। যিদও তােদর অিধকাংশই ভ�ল প�িতেত তা কের চেলেছ। 
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�থম ও ি�তীয় পেব� অমুসিলমেদর �িতিনিধেদরেক গভন�র ও ভাইসরয় বলা হত, 
এখন তােদর �িতিনিধেদরেক এে�েসডার, দূত ও  জািতসংেঘর �িতিনিধ বলা 
হয়। 

�থম পেব� অমুসিলমেদর আিধপেত�র েকান আইিন �ীক�িত িছল না, তেব তােদর 
বা�বল চলত। ি�তীয় পেব� সব িকছু তােদরই হােত িছল। ত�তীয় পেব� তােদর 
আইিন �ীক�িত হেয় েগেছ এবং তােদর বা�বল চলমান থাকা সে�ও তােদর 
আিধপত�েক েগাপন করার জন� অেনক েকৗশল ব�বহার করা হেয় থােক। েয 
িবষয়�েলা সবাই জােনও, আবার সবাই লুকােতও থােক। যােক আপিন ওেপন 
িসে�টও বলেত পােরন। 

�থম ও ি�তীয় পেব� মেন করা হত, মুসলমানেদর জন� অৈনসলািমক আইেনর 
অধীেন জীবন যাপন করা জােয়য েনই। ত�তীয় পেব� ব�াপকভােব এবং �কােশ� এ 
কথা মেন করা হে� েয, মুসলমানেদর জন� অৈনসলািমক আইেনর অধীেন জীবন 
যাপন করেত েকান সমস�া েনই। 

�ত�ব� েয, এ পাথ�ক��েলা এমন িকছ ু পাথ�ক� যা মূল মাসআলার মেধ� েকান 
�কার �ভাব েফেল না। অথ�াৎ এ পাথ�ক��েলার কারেণ েকান দা�ল হারব দা�ব 
হওয়া েথেক েবর হেয় আেস না। এ পৃিথবীর েকান একিট ভ�খ� দা�ল হারব 
িহসােব সাব�� হওয়ার জন� েয িবষয়�েলা েসখােন পাওয়া যাওয়া জ�রী, েস 
িবষয়�েলা উনিবংশ শতা�ীর ��েত (ভারত উপমহােদেশ) িছল, ১৮৫৭ 
ি��াে�র পেরও েস িবষয়�েলা (ভারত উপমহােদেশ) উপি�ত িছল এবং 
১৯৪৭ ি��া� েথেক এখেনা পয�� েস িবষয়�েলা বহাল আেছ। 

এরই সােথ সােথ, উনিবংশ শতা�ীর ��েত উপমহােদশ (িহ�ু�ান) দা�ল হারব 
িহসােব েঘািষত হওয়ার পর মুসলমানেদর উপর েয সকল ফরয দািয়� এেসিছল, 
এমিনভােব েযসকল ফরয দািয়� ১৮৫৭ ি��াে�র পর মুসলমানেদর উপর িছল, 
েসসকল ফরয ওয়ািজব দািয়� ১৯৪৭ ি��া� েথেক এখেনা পয�� মুসলমানেদর 
িয�াদািরেত রেয়েছ েগেছ। চাই েস ভ�খে�র নাম ভারত েহাক, চাই েস ভ�খে�র 
নাম পািক�ান েহাক, চাই েস ভ�খে�র নাম বাংলােদশ েহাক। এ সকল ভ�খে�র 
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সকল মুসলমােনর উপর েসসব ফরয ওয়ািজব দািয়� �ব� েসভােবই বহল আেছ 
েযভােব তা দুইশত বছর আেগ ফরয ওয়ািজব িছল। েকননা েসসব ফরয ওয়ািজব 
দািয়� তােদর িয�াদািরেত না থাকার এবং েস দািয়� েথেক মু� হওয়ার মত 
েকান পব� িবগত দুইশত বছের কখেনা অিত�ম কেরিন। 


